
 

Dit jaar hebben de kerken van Malta het algemene 

materiaal voor de Week van Gebed ontwikkeld. En hoe 

toepasselijk, in het Bijbelverhaal dat zij hebben 

uitgekozen komt Malta voor. Het gaat over de 

schipbreuk van Paulus op het eiland Malta. Er 

gebeuren buitengewone dingen. Tijdens de Week van 

Gebed staan we elke dag stil bij een van die 

buitengewone momenten in het Bijbelverhaal. We 

laten ons in het bidden inspireren door wat het 

verhaal ons vertelt over buitengewone dingen. In deze 

tieneravond gaan we in op hoe Paulus onverwacht 

buitengewone vriendelijkheid ervoer bij zijn aankomst 

op Malta.  

Handelingen 27 vers 18 t/m hoofdstuk 28 vers 10 

Stronglife maakte een introductievideo bij de Week 

van Gebed 2020.  

www.weekvangebed.nl/youtube  

In de video krijgen Evi en Janneke verschillende 

opdrachten om uiteindelijk achter een Bijbeltekst te 

komen. Aan het eind blijkt het te gaan om het Onze 

Vader-gebed.  

Eventuele vragen voor na het filmpje: 

• Kennen jullie het Onze Vader?  

• Wat zijn momenten waarop jullie bidden? 

Leg uit dat het deze week de Week van Gebed is.  

Duur: 5-7 minuten 

http://www.weekvangebed.nl/jeugd/tieners
http://www.weekvangebed.nl/youtube
https://youtu.be/sw4FHFcmdQk


 

 

Projecteer groots de kaart van Europa of de wereld op 

een muur. Laat de tieners raden waar Malta ligt. Wie 

het raadt wint een Malteser (chocolade bolletje). 

Je kunt eventueel ook op de vloer met krijt een grove 

schets maken van Europa en hen vragen om te gaan 

staan waar ze denken dat Malta ligt. Eventueel kun je 

dit later gebruiken als gebedsvorm. Je kunt dan bidden 

voor verschillende landen en daarbij kaarsjes plaatsen 

op de kaart.

 

 

 

 

 

 

Duur: 5 minuten 

Benodigdheden: Ballon en fietspomp  

Wat is bidden eigenlijk? Gebruik een van de illustraties 

om uit te leggen wat bidden is. 

Terwijl je uitleg geeft over wat bidden is blaas je met 

een fietspomp een ballon op. Stel je hebt een vriend of 

vriendin. Je maakt iets tofs mee, maar zegt helemaal 

niets tegen hem of haar. Of je ziet een geweldige post 

op Instagram, maar je deelt het niet. Je vertelt nooit 

iets over jezelf of wat jou bezighoudt. Dan is 

waarschijnlijk niet alleen je vriendschap minder hecht, 

maar het voelt misschien zelfs alsof je op knappen 

staat. Laat de ballon weer leeglopen. Bidden is je hart 

luchten en een vriendschap met God willen 

opbouwen. 

Duur: 5 minuten 

Wat is bidden eigenlijk? Gebruik een van de illustraties 

om uit te leggen wat bidden is. 

De druk van het water staat er bij ons altijd op, maar 

het is aan ons om de kraan open te draaien. Zo staat 

God ook altijd klaar met Zijn kracht. Als wij bidden 

laten we zien dat we Gods kracht willen.  

Duur: 2 minuten 

In de Week van Gebed staat het verhaal van Paulus die 

schipbreuk lijdt op Malta centraal. Elke dag besteden 

we aandacht aan een van de buitengewone 

gebeurtenissen in dit verhaal. In deze tieneravond 

focussen we op Handelingen 28 vers 1-10.  

Als Paulus aanspoelt op het eiland Malta is hij 

verbaasd over de buitengewone vriendelijkheid van de 

mensen op Malta.  

Vertel kort een samenvatting van het verhaal van 

Paulus. (Handelingen 27 vers 17 tot 28 vers 10). Hoe hij 

als gevangene op de boot kwam. Dat ze op weg waren 

naar Rome, maar vervolgens in een storm terecht 

kwamen. Nadat het schip was vergaan spoelden ze 

aan op Malta.  

Lees hierna samen het stuk waar we vandaag op 

focussen (bijvoorbeeld uit Bijbel in Gewone taal).  

Duur: 7 minuten 

Vertel: In het verhaal van vandaag ontvangt Paulus buitengewone gastvrijheid van 

de Maltesers op Malta. Met dit spel kijken we hoe het is om iets te ontvangen en te 

geven. Durf ik te ontvangen en te geven, zonder dat ik weet wat mij dit oplevert?  

Doel van het spel is om zoveel mogelijk Maltesers (chocoladeballetjes) te 

verdienen.  

In elk team zit minimaal een VragenBeantwoorder, een LepelLoper, een 

MalteserMikker en een GeverGokker.  

 



 

 

 

 

Als het spel begint, leest een van de tienerleiders een vraag voor aan de VragenBeantwoorder. Als deze goed is 

beantwoord, krijgt de LepelLoper een Malteser op zijn lepel en mag hij het parcours gaan lopen. Terwijl hij aan 

het lopen is, mag de VragenBeantwoorder de volgende vragen gaan beantwoorden. Voor elk goed beantwoorde 

vraag, wordt er een Malteser in een bakje van het team gelegd. 

Als de LepelLoper bij de MalteserMikker is gekomen, geeft hij de lepel met Malteser aan de MalteserMikker.  

De LepelLoper wacht totdat de MalteserMikker de Malteser heeft gemikt op een bak die anderhalve meter 

verderop staat. Als de Malteser is gegooid, krijgt de LepelLoper de lepel terug en loopt naar de 

VragenBeantwoorder. Ligt er een Malteser in het bakje dan kan de LepelLoper meteen weer het parcours lopen. 

Als de MalteserMikker gemist heeft, dan laat hij de Malteser liggen en wacht op de LepelLoper met de nieuwe 

Malteser. 

Als de MalteserMikker raak gooit, mag de GeverGokker naar de tienerleiding. Deze heeft vier kaarten voor zich 

liggen. De GeverGokker mag minimaal één kaart en maximaal drie kaarten kiezen. Een kaart kan de Malteser die 

in de bak gegooid is, verdubbelen, verdriedubbelen of je kan je winst verliezen en moet je de Malteser inleveren. 

(Wat de tieners niet weten is dat er maar één kaartje is waarmee zij hun Malteser verliezen). Als alle vragen op 

zijn, stopt het spel. Hoeveel Maltesers heeft elk team gewonnen? 

 

Lees in de bijlage de uitgebreide speluitleg. Dit spel kun je doen met minimaal vier tieners die samen een team 

vormen en twee leiders. 

 

Duur: 20 minuten 

Laat je tieners in kleine groepjes van 3-6 nadenken over de vragen die hieronder staan.  

Vertel: We hebben het stukje uit Handelingen gelezen, we gaan ons er verder in verdiepen om te kijken wat we 

hieruit kunnen leren. Paulus zit in een heel vervelende situatie: Hij heeft vrijwel geen eten, heeft geen idee waar 

hij is en kent niemand daar. Vervolgens komt hij aan op Malta waar hij buitengewoon vriendelijk wordt 

ontvangen.  

• Heb jij weleens iemand (buitengewoon) gastvrij ontvangen? 

• Of ben jij door iemand wel eens buitengewoon gastvrij ontvangen?  

• Hoe reageerde je daarop?  

Soms kun je van de ene persoon gemakkelijker iets ontvangen dan van een ander.  

• Is dit herkenbaar?  

• Van wie ontvang jij gemakkelijk hulp?  

• Van wie ontvang jij moeilijk hulp?  

• Aan wie geef jij gemakkelijk hulp?  

• Aan wie vind jij het moeilijk om hulp te geven? 

Vertel: Vaak zien we dat we soms allerlei ideeën in ons hoofd kunnen hebben waarom we wel of niet een ander 

zouden helpen, of waarom we wel of niet hulp zouden ontvangen. Bijvoorbeeld: “Stel, ik help dat suffie uit mijn 

klas, hoe reageren mijn klasgenoten dan wel niet op mij?”  

In het verhaal van Paulus, ontvangt Paulus eerst de gastvrijheid van de Maltezers en vervolgens krijgt hij de 

gelegenheid om God te laten zien (na de slangenbeet). Hij genas de vader van de bestuurder van Malta door de 

kracht van God en ook andere mensen maakte hij met Gods hulp beter. Gastvrijheid bieden/ontvangen is als het 

ware de rode loper, waarop God mag lopen. 

 

Daarom wat vragen om voor jezelf over na te denken: 



 

 

• Vind ik het makkelijk om iets buitengewoon vriendelijks te ontvangen van iemand die ik niet ‘hoog’ heb 

staan? 

• En van mensen die ik juist wel ‘hoog’ heb staan? 

• Heb ik de moed om buitengewoon vriendelijk voor anderen te zijn? 

Duur: 15-30 minuten (afhankelijk van hoe praat graag jouw tieners zijn) 

Vertel: We hebben net gelezen dat Paulus buitengewone gastvrijheid 

ervoer op Malta. We gaan nu kijken naar een stukje waarin Gor 

Khatchikyan vertelt over een situatie op zijn werk als arts. Hij moet 

extreem gastvrij zijn en dat is best ongemakkelijk voor hem.   

https://youtu.be/vt_fLZJ7g3E?t=164 (van 2:45 tot 12:01)   

 

• Heb jij weleens iemand (buitengewoon) gastvrij ontvangen? 

• Of ben jij door iemand wel eens buitengewoon gastvrij ontvangen?  

• Hoe reageerde je daarop?  

Soms kun je van de ene persoon gemakkelijker iets ontvangen dan van een ander.  

• Is dit herkenbaar?  

• Van wie ontvang jij gemakkelijk hulp?  

• Van wie ontvang jij moeilijk hulp? 

• Aan wie geef jij gemakkelijk hulp?  

• Aan wie vind jij het moeilijk om hulp te geven? 

Vertel: 

Soms kunnen we allerlei ideeën in ons hoofd hebben waarom we wel of niet een ander zouden helpen, of 

waarom we wel of niet hulp zouden ontvangen. 

In het verhaal van Gor valt het op dat hij, doordat hij gastvrij is, over Jezus kan vertellen. Ook staat de man ook 

open om daarover te horen! Gastvrijheid is als het ware de rode loper waarop God kan lopen. 

Daarom wat vragen om voor jezelf over na te denken: 

• Vind ik het makkelijk om iets buitengewoon vriendelijks te ontvangen van iemand die ik niet ‘hoog’ heb 

staan? 

• En van mensen die ik juist wel ‘hoog’ heb staan? 

• Heb ik de moed om buitengewoon vriendelijk voor anderen te zijn? 

In het verhaal moet Gor flink uit zijn comfortzone om buitengewoon vriendelijk te zijn: gastvrijheid kost je iets! 

• Mag het jou wat kosten als je geeft/ontvangt? 

• Hoe zou jij de komende de tijd over je eigen ongemak heen kunnen stappen, uit je comfortzone, om 

buitengewoon vriendelijk te zijn? 

(Denk bijvoorbeeld aan geld geven, iets doen voor een ander, iemand complimenteren, etc.). 

Duur: 15-30 minuten (afhankelijk van hoe praatgraag jouw tieners zijn) 

  

https://youtu.be/vt_fLZJ7g3E?t=164


 

 

Na de verwerking is het goed om dat wat je tieners 

geleerd hebben om te zetten in actie. Hoe kunnen zij 

buitengewone vriendelijkheid tonen? In de volgende 

bouwstenen vind je wat ideeën om dat te doen. Kies er 

een uit om met de groep te doen, of laat tieners zelf 

iets kiezen. Misschien heb jij zelf ook nog een idee? 

Voor tieners kan het geven en ontvangen van een 

compliment best moeilijk zijn. Daarom kan het heel 

waardevol zijn om hen uit te dagen complimenten aan 

elkaar te geven. De regel: Als je een compliment geeft, 

dan is die gemeend! Anders kun je hem beter niet 

geven. Hier twee ideeën: 

1. Geef iedereen een kaart. Hierop schrijft elke 

tiener zijn/haar eigen naam. De tieners 

schrijven nu op elkaars kaarten een 

compliment voor de ander. Doe dit alleen als 

jouw tienergroep voldoende met elkaar 

vertrouwd is. 

2. Is jouw tienergroep iets minder geschikt voor 

het eerste idee, dan kun je ook het volgende 

doen: maak een kring en ga elke tiener langs. 

De andere tieners mogen een compliment 

aan hem/haar geven. Een afspraak is dat er 

per persoon minimaal 2 complimenten geeft 

en maximaal 3. Hierin kun je zelf ook lekker 

sturen. Bij de tieners die gemakkelijk 

complimenten krijgen, houd jij je als 

tienerleiding stil. Maar als bij een tiener het 

lastig blijkt om complimenten voor te geven, 

dan kan jij complimentjes geven. 

Duur: 10 minuten 

Kaarten schrijven kan een manier zijn waarop tieners 

gemakkelijk aan een ander kunnen denken. Bespreek 

als leider de waarde die het krijgen van een kaartje 

kan hebben. 

Laat ze nadenken voor wie ze een kaartje willen 

schrijven. 

Zorg voor potloden, stiften, pennen, papier, stickers, 

eventueel voorbeeld teksten, etc. Hierbij kan het 

helpen om bijvoorbeeld ook tijdschriften te regelen 

waarin ze mogen knippen. 

Zet een buitengewoon chill achtergrondmuziekje op 

tijdens het schrijven van de kaarten.  

 

Duur: 10 - 20 minuten 

Steek samen de handen uit de mouwen. Wat zou 

buitengewoon vriendelijk zijn om te doen in jouw wijk? 

Maak bijvoorbeeld het gebouw waar je tienergroep bij 

elkaar komt eens extra schoon. Of ga de straat op om 

vuilnis te rapen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duur: 10 - 30 minuten 

Deze bouwsteen kun je gebruiken als jouw tieners 

gewend zijn om hardop te bidden. 

Vertel dat we straks om de beurt voor de persoon links 

van je gaan bidden.  

 

 

Deze bouwsteen kun je gebruiken als jouw tieners 

gewend zijn om hardop te bidden en vertrouwd zijn 

met het bidden in tweetallen. 

Laat de tieners zich in tweetallen door de ruimte 

verspreiden en laat ze voor elkaar bidden. 



 

 

 

(vervolg kringgebed) 

Laat de tieners nadenken waar ze specifiek gebed voor 

willen. Vraag elke tiener waar er voor gebeden mag 

worden. 

Bespreek dat als blijkt dat een tiener geen specifieke 

gebedspunten heeft, Gods zegen gewoon uitgebeden 

mag worden over die persoon. 

Kies een tiener uit die er comfortabel mee is om te 

starten met een gebed voor zijn/haar buurman/-vrouw 

en ga zo de kring rond. 

 

 

Duur: 5-15 minuten 

 

(vervolg duo-gebed) 

Voor tieners kan hardop bidden spannend zijn, 

daarom zijn duidelijke kaders helpend, zodat dat hen 

houvast geeft in het onzekere wat ze moeten gaan  

Geef ze bijvoorbeeld mee dat ze kunnen bidden voor 

de ander, zodat hij of zij buitengewoon vriendelijk mag 

zijn in zijn/haar omgeving. Of bidden dat de ander 

leert delen wie God is, als hij of zij gastvrij ontvangen 

wordt.  

 

 

 

Duur: 5-10 minuten 

Deze bouwsteen kun je gebruiken als jouw tieners niet 

gewend zijn om hardop te bidden. 

Laat de tieners op een klein kaartje schrijven hoe zij de 

komende weken buitengewoon vriendelijk willen zijn. 

Of wat ze moeilijk vinden aan buitengewoonvriendelijk 

zijn. 

Het is niet verplicht om een naam op het kaartje te 

schrijven, wanneer tieners dat niet prettig vinden.  

Verzamel vervolgens de kaartjes, hussel ze en deel ze 

uit. 

Leg de tieners uit dat ze deze kaartjes mee naar huis 

nemen, zodat ze de komende week voor die persoon 

kunnen bidden. Leg hierbij ook, als het nodig is, 

duidelijk uit dat de kaartjes persoonlijk zijn en in 

vertrouwen. Dus dat ze de gebedskaartjes alleen voor 

zichzelf houden en niet met anderen delen. 

Bid als leiders om een zegen op de gebeden die ze 

komende week gaan bidden voor elkaar. 

 

Duur: 5-10 minuten 

24/7 Prayer heeft voor de Week van Gebed acht 

creatieve gebedsvormen ontwikkeld. Voor elke dag 

van de Week van Gebed een. Laat je daardoor 

inspireren, of maak van jouw tieneravond een 

volledige gebedsavond. Zorg voor goede, rustige 

muziek op de achtergrond. 

Maak van de verschillende gebedsvormen 

Prayerstations, waar de tieners in stilte langs gaan en 

op creatieve wijze bidden. 

Sommige gebedsvormen moet je wellicht iets 

aanpassen. En misschien kun je ook zelf een creatieve 

gebedsvorm verzinnen. Kijk voor de creatieve 

gebedsvormen van 24/7 Prayer op 

 onder ‘bijeenkomst 

voorbereiden’ 

 

 

 

 

 

Duur: 30-40 minuten

Het materiaal voor een tieneravond is dit jaar ontwikkeld door Rafaël Nederland (U-turn) in samenwerking 

met MissieNederland. Een avond is natuurlijk prachtig, maar je kunt jouw tieners nog meer betrekken bij 

de Week van Gebed! 

• Print de Week van Gebed-kalender voor ze uit en daag ze uit elke dag mee te bidden.  

• Stuur INSPIRATIE AAN naar 0683673700 en ontvang elke dag in de Week van Gebed een appje met een 

bemoediging om te bidden. Stuur deze door naar je tiener of laat je tieners zich zelf aanmelden. 

• Kijk voor meer ideeën op www.weekvangebed.nl/jeugd/tieners 

• Wil je na de Week van Gebed de tieners aanmoedigen om verder te gaan met een buitengewoon leven 

in gebed? Wijs ze op de tips op www.weekvangebed.nl/buitengewoonleven  

 

http://www.weekvangebed.nl/
https://rafael.nl/u-turn/
https://rafael.nl/u-turn/
http://www.weekvangebed.nl/jeugd/tieners
http://www.weekvangebed.nl/buitengewoonleven


 

 

• De vragen en antwoorden (zie bijlage 2) 

• De MaltaSpelkaarten twee keer uitgeprint op dik karton of plastificeren (zie bijlage 3) 

• Zoveel bakken (ter grootte van een middelgrote pan) als dat er teams zijn 

• Een uitgezet parcours (gebruik bijvoorbeeld stoelen en tafels waar ze onder of omheen moeten 

lopen) 

• Zoveel eetlepels als dat er teams zijn 

• Schilderstape om aan te geven waar de tieners starten of waar de Mikstreep is 

• Iets om de kaartjes op te leggen, zoals een tafeltje 

• Maltesers (per team van vier, één normale zak van ongeveer 150 gram) 

• Per team één Bijbel (bijvoorbeeld de nieuwe Jongerenbijbel) 

In het verhaal van vandaag ontvangt Paulus buitengewone gastvrijheid van de Maltezers op Malta. Met 

dit spel kijken we hoe het is om iets te ontvangen en te geven. Durf ik te ontvangen en te geven, zonder 

dat ik weet wat mij dit oplevert? Doel van het spel is om zoveel mogelijk Maltesers (chocolade balletjes) 

te verdienen.  

In elk team zit minimaal een VragenBeantwoorder, een LepelLoper, een MalteserMikker en een 

GeverGokker.  

Als het spel begint, leest de tienerleiding een vraag voor aan de VragenBeantwoorder. Als deze goed is 

beantwoord, krijgt de LepelLoper een Malteser op zijn lepel en mag hij het parcours gaan lopen. Terwijl 

hij aan het lopen is, mag de VragenBeantwoorder de volgende vragen gaan beantwoorden. Voor elk 

goed beantwoorde vraag, wordt er een Malteser in een bakje van het team gelegd. Is het antwoord 

fout, dan moet de tiener 10 seconden wachten voordat hij weer antwoord mag geven, of een nieuwe 

vraag mag krijgen. Weet een tiener de vraag niet, dan mag hij/zij deze passen. De antwoorden van de 

vragen mogen opgezocht worden in de fysieke Bijbel. 

Als de LepelLoper bij de MalteserMikker is gekomen, geeft hij de lepel met Malteser aan de 

MalteserMikker. Van achter de Miklijn mikt de MalteserMikker de Malteser in een bak die anderhalve 

meter verderop staat. De LepelLoper wacht totdat de MalteserMikker de Malteser heeft gemikt. Als de 

Malteser is gegooid, krijgt de LepelLoper de lepel terug en loopt naar de VragenBeantwoorder. Ligt er een 

Malteser in het bakje dan kan de LepelLoper meteen weer het parcours lopen. Als de MalteserMikker 

gemist heeft, dan laat hij de Malteser liggen en wacht op de LepelLoper met de nieuwe Malteser. 

Als de MalteserMikker raak gooit, mag de GeverGokker naar de tienerleiding. Deze heeft vier kaarten 

voor zich liggen. De GeverGokker mag minimaal één kaart en maximaal drie kaarten kiezen. Een kaart 

kan de Malteser die in de bak gegooid is, verdubbelen, verdriedubbelen of je kan je winst verliezen en 

moet je de Malteser inleveren. (Wat de tieners niet weten is dat er maar één kaartje is waarmee zij hun 

Malteser kunnen verliezen).  

De gewonnen Maltesers worden in de bak gelegd. Vervolgens wacht de GeverGokker op de 

MalteserMikker totdat er weer een Malteser in de bak is gemikt. Dan gaat de gokker opnieuw naar de 

tienerleiding om kaarten te kiezen. 

Het spel is voorbij als de vragen bijna op zijn of wanneer jij denkt als leiding dat het genoeg is geweest. 

Eventueel kun je ook een timer zetten. Hoeveel Maltesers heeft elk team gewonnen? De winst mag 

verdeeld worden onder de teamleden. 



 

 

Het idee in dit spel is dat de tieners ontdekken dat het soms best spannend is om weg te geven wat ze 

hebben: Zo moet de VragenBeantwoorder er maar op vertrouwen dat de LepelLoper voorzichtig om gaat 

met zijn/haar welverdiende Malteser. 

Daarbij kan het in ons leven soms best lastig zijn om niet alleen te geven, maar ook om te ontvangen: 

Want stel ik ontvang, moet ik daar dan iets voor terug geven? Vaak voelen we ons ongemakkelijk bij 

grote gastvrijheid van anderen, doordat we dat gewoon niet gewend zijn. 

Deze spanning kunnen de tieners ook in dit spel ervaren bij de GeverGokker. Want als zij kiezen voor 

meerdere kaartjes, is het risico er dat ze misschien wel meer dingen kwijtraken. Maar als zij het risico 

niet durven nemen, dan missen zij misschien wel veel “zegen”. 

Elk teamlid heeft dus een andere functie. Van tevoren worden de functies binnen het team verdeeld.  

De VragenBeantwoorder(s);  

Dit kunnen eventueel meerdere tieners zijn. Deze beantwoordt de vragen die door de leiding gesteld 

worden. 

De LepelLoper: 

Deze loopt met op zijn lepel: de verdiende Malteser. Hij loopt hiermee een parcourtje tot hij bij de 

MalteserMikker aankomt. De ene hand op zijn rug, met de andere houdt hij de lepel vast. Valt de 

Maltseser?  -> Terug naar het beginpunt. 

De MalteserMikker: 

Deze neemt de lepel met de Malteser over van de LepelLoper en probeert met de lepel de Malteser in 

de bak te mikken (Bak staat op 1,5 – 2 meter afstand van functie 3 spelers). 

De GeverGokker: 

Deze staat op 1 meter afstand van de tafel met de Gokkaartjes. Als er een Malteser in de bak van zijn 

team is gevallen, mag hij naar de tafel komen. 

Op de tafel liggen vier spelkaarten op z’n kop. Op de kaarten kan staan:  

• Ahj, winst inleveren. Het team moet één Malteser inleveren bij de leider die bij de kaarten staat.

• Nice! Je winst wordt verdubbeld. Je team krijgt één extra Malteser van de leider die bij de kaarten 

staat. 

• Uitstekend. Je winst wordt verdriedubbeld. Je team krijgt 2 extra Maltesers van de leiding die bij de 

kaarten staat. 

Zorg als tienerleider ervoor dat er steeds één Ahj-inleverkaart, één verdubbelkaart en twee 

verdriedubbelkaarten op tafel liggen. Verwissel zogenaamd ook af en toe kaartjes uit je hand met de 

kaartjes op de tafel. Zorg dat je dus altijd hetzelfde hebt liggen, maar doe net alsof de inhoud van de 

kaartjes telkens verschilt doordat je kaartjes wisselt met de kaartjes in je hand. 

Voorbeeldje: Stel je tiener heeft twee kaarten gepakt: Ahj winst inleveren & Je winst wordt verdriedubbeld. 

Dan betekent dit dat je eerst de geefkaarten inlost: dus de tiener krijgt twee Maltesers erbij bij de 

Malteser die al in de bak ligt. Maar omdat hij ook een inlever kaart heeft, gaat er één Malteser af.  



 

 

Dit spel kun je doen met minimaal vier tieners die samen een team vormen en twee leiders. Per team 

dat erbij komt is een vragensteller extra nodig. 

Stel je hebt een stuk of 6 tieners. Dan kun je bijvoorbeeld twee teams van drie tieners maken. Laat de 

MalteserMikker ook de GeverGokker zijn, of de LepelLoper ook de MalteserMikker. 
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O Mikbak 

GG GeverGokker 

MM MalteserMikker 

LL LepelLoper 

VB VragenBeantwoorder 

VS VragenSteller (rol wordt ingevuld door een jeugdleider) 

Iedere kleur staat voor een team.  



 

 

Handelingen 27 vers 16 – 28 vers 10 

1. Welke taal spreken ze tegenwoordig op Malta? (Maltees of Engels) 

 

2. Welk dier komt voor in dit verhaal? (28 vers 3 - slang)  

 

3. Paulus had de kapitein al gewaarschuwd om niet te gaan varen maar te blijven op welk eiland? 
(27 vers 21 - Kreta) 

 

4. Hoeveel dagen stormde het voordat de mensen op de boot iets gingen eten? (27 vers 27 – 14 dagen) 

 

5. Hoe heet het eiland waar Paulus op aanspoelde? (28 vers 1 – Malta) 

 

6. Hoeveel ankers gooide de bemanning uit om ervoor te zorgen dat het schip stevig op zijn plek 

bleef tijdens de storm? (27 vers 29 – vier ankers) 

 

7. Hoeveel mensen zaten op de boot (27 vers 37 – 276) 

 

8. Wat werd er uit de boot gegooid, nadat iedereen aan boord voldoende had gegeten? (27 vers 38 – 

graan) 

 

9. Een aantal mannen wilde vluchten met kleine reddingsboten. Waarom zijn ze toch niet 

gevlucht? (27 vers 30 tot en met 32 – Paulus waarschuwde hen dat ze anders het niet zouden overleven) 

 

10. Op een gegeven moment ging de bemanning tijdens de storm meten hoe diep het was. 

Hoeveel meter hadden ze gemeten? (27 vers 28 - eerst 40 daarna 30 meter, beide antwoorden zijn goed) 

 

11. Hoe heette de bestuurder van het eiland waar Paulus op kwam? (28 vers 7 – Publius) 

 

12. Wat was het eerste wat de Maltesers deden voor de mensen die waren aangespoeld? (28 vers 2 – 

welkom heten en een vuurtje stoken) 

 

13. De eilandbewoners hadden eerst een vooroordeel over Paulus. Wat dachten ze dat Paulus was? 
(28 vers 6 – een moordenaar) 

 

14. Wie genas Paulus als eerste op het eiland? (28 vers 7 – de vader van Publius, de bestuurder van het eiland) 

 

15. In welke zee ligt het eiland Malta? (Middellandse zee) 

 

16. Wie had aan Paulus verteld dat de boot in de storm niet zou zinken en niemand zou 

verdrinken? (27 vers 21 – een engel) 

 

17. Hoe heet het geld waarmee je op Malta betaalt? (euro) 

 

18. Hoe kwam het dat de Maltesers aan het einde van hun verblijf op Malta heel veel respect voor 

Paulus hadden? (28 vers 9 en 10 – Paulus had veel zieken genezen op het eiland) 

  



 

 

 

 

 


